
 
ACTA 5/2016 

 
A Vinalesa, a les 19:00 hores del dia 14 de desembre de 2016, es 

reuneix la Junta Rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de 

Vinalesa, amb l’assistència dels següents Patrons: 

  

President:  Julio Martínez Blat 

Vocals:  Nativitat Collado Ortíz 

Mª. Pilar Ferriol Bruixola 

Ferran Pardo Llopis 

Vicent Lluis Llopis Cataluña 

Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch 

José Vicente Soler López 

Secretari:  Francesc Ample Blat 

Excusa la seua assistència: 

  Javier Gascó Fabado 

 

Els assumptes a tractar en la reunió han sigut els inclosos en l'Ordre del Dia de la 

convocatòria, lliurada dins del termini i en la forma escaient a tots els Patrons. 

 Punt Primer.- Lectura, i aprovació si escau, de l'acta corresponent a la reunió anterior.  

Oberta la reunió pel president, i conegut el contingut de l'acta de l'última reunió, els 

Patrons aproven l’acta per unanimitat.  

Punt Segon.- Nomenament del nou Patró de la Fundació Pere Bas, com a Rector de la 

Parròquia de sant Honorat de Vinalesa, N’Antoni Polo Gumbau. 

El senyor President i la resta de Patrons donen la benvinguda a N’Antoni Polo Gumbau, 

que ha acceptat el seu càrrec en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana. 

 

Punt Tercer.- Informe econòmic. 

El senyor President informa als Patrons de la situació econòmica de la Fundació, que és 

la següent: 

 

DIPÒSITS A TERMINI I SALDES EN COMPTES CORRENTS.  A 1 de desembre de 2016   

     

 

Termini fix %  Interès Venciment Salde CC 

  200.000,00 € 0,85   28/02/2017   

BBVA (Abans en Catalunya Caixa) 215.000,00 € 0,90   25/02/2017   

        6.167,00 € 

  100.000,00 € 0,50   Trimestral   

Cajamar 50.000,00 € 0,40   Mensual   

        90.510,40 € 

Caixa Popular 2269247835 1.100.000,00 € 0,90   01/09/2016   

Caixa Popular 2268586514       88.709,39 € 

Banco Popular       95,36 € 

TOTAL 1.665.000,00 €     185.482,15 € 

     

   

TOTAL 1.850.482,15 € 



Punt Quart.- Proposta, i aprovació si escau, del Pressupost per a l’any 2017. 

El senyor President presenta als Patrons el Pressupost per a l’any 2017 i s’obri un torn 

de paraules on intervenen alguns Patrons, fent aportacions per tal de millorar els pressupostos 

dels anys següents, entre les quals cal destacar: 

Hi ha que controlar més les despeses ocasionades pel Centre de Dia. És necessari parlar 

amb l’empresa GESMED per ajustar el pressupost i reduir les despeses. 

És evident que, per una part tenim que reduir les despeses, però a més, i donat que els 

interessos bancaris van a menys, hi hauria que anar pensant en possibles noves fonts d’ingressos 

(lloguers, Rover Alcisa, etc.). 

Fer un nou plantejament per aconseguir ingressos reals. 

Veure la possibilitat d’aconseguir que la Fundació quede exempta del pagament de 

l’IBI. 

El Patró José Vicente Soler diu que en la factura del Centre de Dia deuria haver 

informació més detallada. També li agradaria saber a quin preu està la plaça d’usuari, conèixer 

les tarifes que s’estan pagant actualment, i pregunta per què no gestiona el Centre de Dia la 

mateixa Fundació. El senyor President li contesta que convocarà al Director del Centre de Dia 

per a una propera reunió, per a que informe de totes aquestes qüestions. 

Respecte al pagament de l’IVA de l’aval de Rover Alcisa, es té que pagar una vegada 

estiga resolta  la sentència?. 

Hi ha marge per a rebaixar les pèrdues. 

Sotmès a votació el pressupost per a l’any 2017, s’aprova amb 7 vots a favor, amb el vot 

en contra del Patró José Vicente Soler. 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES  

PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2017 

1.- INGRESSOS. 

1.1.- Lloguer casa nº 49 C/. Sta. Bàrbara 3.320,56 € 

1.2.- Lloguer casa nº 4 Plaça Gafaüt 729,21 € 

1.3.- Interessos rendiment capital inversions  8.325,00 € 

1.4.- Subvenció de la Conselleria al Centre de Dia Pere Bas 188.480,00 € 

TOTAL INGRESSOS 200.854,77 € 
 

2.- DESPESES.  

2.1.- Compres i aprovisionaments 500,00 € 

2.2.- Salaris i Seguretat Social 9.190,00 € 

2.3.- Serveis Professionals (Assessoria Fiscal, etc.) 5.000,00 € 

2.4.- Publicacions 2.000,00 € 

2.5.- Primes i Segurs 300,00 € 

2.6.- Impost IBI  1.600,00 € 

2.7.- Manteniment d’immobles 1.200,00 € 

2.8.- Ajudes per a la compra de material escolar 3.000,00 € 

2.9.- Mensualitats GESMED Centre de Dia 210.686,51 € 

2.10.- Acció assistencial 22.206,51 € 

2.11.- Assistència jurídica 9.000,00 € 

2.12.- Amortització immobilitzat 6.200,00 € 

TOTAL DESPESES  270.883,02 € 
 

RESUM FINAL 

TOTAL INGRESSOS 200.854,77 € 

TOTAL DESPESES 270.883,02 € 

RESULTAT FINAL -70.028,25 € 

 



Punt Cinquè.- Informes i propostes del president. 

El senyor President demana al secretari que envie per correu electrònic a tots els Patrons 

l’esborrany de les bases per a les ajudes per a la compra de material escolar, perquè facen les 

correccions o les aportacions que consideren oportunes, i tractar l’assumpte en la propera 

reunió. 

També pregunta als Patrons si els pareix bé que ell mateix demane un pressupost per tal 

d’endreçar el pis de dalt de la casa de la Plaça de Gafaüt nº 4, i aquests expressen la seua 

conformitat. 

Respecte a la conversació mantinguda amb el director de l’empresa Rover Alcisa, en la 

qual li expressava la seua intenció d’arribar a un nou acord, conversació de la qual ja es va 

informar en l’anterior reunió del Patronat, el President diu que, de moment, Rover Alcisa no ha 

presentat ninguna proposta concreta.  
 

Punt Sisè.- Precs i preguntes. 

No havent-se presentat cap assumpte, el President ha declarat conclosa la reunió sent les 

20:00 hores del dia de la data. 

 

 

Vinalesa, 14 de desembre de 2016 

 

El Secretari                                   El President del Patronat 

 

 

 

 

 

 

     Francesc R. Ample Blat              Julio Martínez Blat 

 


